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Ό κ. Παπανδρέου 
θά όρίοη ta ρέλη 

ιού Έκτελεοπκού 
Ό «. 'Ανδρέας Παπανδρέου θά 

δρίση, πιβανώταια μέσα στή ββσ-
μάβα βατή, « é |i4A«| τ«6 νέου 'Ε* 
κτ«λε«τικβΰ Γραφείου ταδ ΠΑΣ OK 
Ό κ. Παπανδρέου απέκρουσε τήν ά
ποψη *ά έκλεγή -»ο 'Εκτελεοτικό 
Γραφείο άπό τήν Κ.Ε. «ad ΠΑΣΟΚ 
καί δήλωσε, βτι μιιιροΦόά στους m v 
δυνβυς ττβύ αντιμετωπίζει το ΠΑ. 
Z O K . κοττά τή μεταβατική περίοδο 
τής οργανώσεως τον, θεωρεί άπα-
ροιτητο 8po, γ ι ά νά ποραμε.ίνη ε
πικεφαλής τοΟ Κινήματος, »a *P<-
ζη A ίδιος v a μέλη τον 'Εκτελε
στικοί) Γραφείου και Té Ε Γ τους 
υπευθύνους τ ο ν Επιτροπών κ«ί τό 
Πειθαρχικό Συμβούλιο, ώς το Συ-
νδβριο. 

ΤΗ δήλωση « M •»**« * « Ά». 
Παπανδρέου στην **« Κ.Ε. τού ΓΙΑ. 
ΙΟ.Κ. πού, δπως είναι γνωστό, συ-
vtApioxrc γ ι ά πρώτη φορά τήν Κυ
ριακή. Ό Β. Α. Παπανδρέου βνοι-
ξε »ή «ννββρίαση τής Κ Ε. τοΟ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. μέ πολιτική είσήγηση (-ré 
κύρια σηυκία της οποίας βημοσι-
ευουμ« παρακάτω). 

Ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ δπφ* 
«pive Ιντονα τήν ευρωπαϊκή σοσιαλ
δημοκρατία καί Ιδιαίτερα τη γερ
μανική, ττού τή χαρακτήρισε «κύριο 
εκφραστή της αμερικανικής πολιτι
κής» και την ΕΟΚ πού την απο
κάλεσε «•opta τβΟ μονοπωλιακού κε
φαλαίου» Και τόνισε ότι ol χώρες 
της Νότιας Ευρώπης πρέπει ν« προ 
σανατολισθούν σέ στονή συνεργασία 
μέ τ ά κράτη τής Bop. 'Αφρικής κσί 
τής Μέσης 'Ανατολής. Ό κ. Α. 
Παπανδρέου κατηγόρησε τ ο Πεντά
γωνο, δτι βρίσκκται πίσω ο π ό τ (ς 
τουρκικές προκνκήσαις. 

Στην άπογευματ ινή συνεδρίαση 
τής Κ E. Eytvc συζήτηση ira*» στίς 
θέσεις τής εισηγήσεως και μίλη
σαν 4 0 περίπου μέλη της Κ.Ε. 
Κατόπιν «ρχισε συζήτηση γ ι « τ ά 
Οργανωτικά Tod ΠΑΣΟΚ ττού κρά
τησε ώς τή 1 μετά Té μοσώνυχτα. 

Την Κυριακή συνεχίσθηκε καί ή 
ολομέλεια τής Κ.Ε. τοΟ Κ.Κ. t a u t . , 
μέ συζήτηση π α ν » στην είσήγηση 
του κ. Μπ. Δρακάττουλου. Χθες τά 
απόγευμα ή ολομέλεια επανέλαβε τ ί ς 
εργασίες της ττού συνεχίζονταν ώς 
αργά την νύκτα. Ή απόφαση της ό-
λορέλοιας, καθώς καί ή νέα σύνθε
ση τής KJE. θά δοθούν σήμερα στη 
δημοσιότητα γ ι ά τ ί ς αυριανές έψη-
μι,ρίδες. Συμφωνά μέ ορισμένες εν
δείξεις πρόκειται νά έκλβγη καί πά
λι μέΛας της Κ.Ε. « κ. Ά ν τ . Μπριλ 
λάκης που είχε άπαμακρυνθή άπά 
την καθοδήγηση τοΰ Κ.Κ. έσωτ. τό 
1973. Πιθανή θ«Ηρΰται καί η έκΑο-
γή στην Κ Ε. καί τού κ. Στ Καρά.. 

Ή εισήγηση 
τοΟ κ. Α. Παπανδρέου 

Τά κύρια σημεία τ ft ς «ίσηγήσ«*< 
τού κ. Α. Παπανδρέου στην Κ.Ε. του 
ΠΑΣΟΚ ϊχουν ώς έξης 

Στην αρχή 6 κ. Α Παπανδρέου χ·» 
ρετησε την νέα, εκλεγμένη Κ.Ε. « Ή 
πάρα πέρα πορεία μας, (Τπκ, θά 
βζαρτηθή σέ μσγάλο θαθμδ άπο τ ή 
δική σας évcpvó Ml ΰτκύθννη συμ
βολή "Εργο κύριο μιας κ**τρικής 
Λπιτροπή^ σοσιαλιστικού κινήματος 
ifvai ή χαοαζη τ^ς στρατηγικής του 
— Οχι ή ενασχόληση μέ διοικητικές 
λβπτομερειε,ς». 

ΆναΦερθηκι κατόπιν €βπήν παγκο
σμία δαθεια ονκονομική κρίση που 
πκρνά«! é μονοπωλιακός καπιταλι
σμός, καί πού, δπως είπ«, «ή κύρια 
πηγή της, δρίακεται στην «αντίφα
ση ανάμεσα στην αναγκαιότητα για 
την έπιθίνση τοΰ συστήματος τής 
συσσώρευσης κ*ο*«λαίου W γιγάν
τια κλίμακα καί στην τάση τής α* 
ποδο-τΜάνητας τού κεααλσίου νά «ε · 
φπη κάτ«β é n é τ ίς συνθήκες πού διβ-
μορθών»! ή ίδια ή δυναμική τού μβ-
«*«π«·>*m*H/ καπιταλισμού». 

Μίλησ« επίσης γιά αδυναμία τού 
«tOfrXaiov ανά στηρίζη τ (ς κατ ακτή· 
««ir τον». Καί σνκΕχισ*ι 

«Α!ν« αυτή ή κρίση «υκαιρίες 
«τον ποριθνριακό ν«οαποι« ιακό χώ
ρο, γιά ριζικές αλλαγές στην «noeta 
τους — πού γ ι ά πολλούς λόγους δεν 
«afferai νά υπάρχουν στα κέντρα τού 
καπιταλισμού. Ή Πορτογαλία, Α Ι σ 
πανία, ή 'Ελλάδα, βρίσκονται σήμερα 
μπροστά σέ νέες πραγμ«π·κάτ«τες 
πού »κοιέιχουν μσγάλος Ιστορικός ευ
καιρίες. 

Σέ ο,τι éOopé τον έςωτερικό π^ο-
σσναταλισμό τών χωράν ιής Νότιας 
Ευρώπης, ot ευκαιρίες αυτές δοί· 
σκονται δχι ατό χώρο τής Δυτικής 
Εύρώπας % τής Ατλαντικής συμ
μαχίας αλλά στην Μεσόγειο — <τ£ 
στενή <τννεργ«Β-ία μέ τ ίς χώρες τής 
Βορείου 'AfpwwK καί τής . Μέσης 
'Ανατολής καί εί&ικώτερα μέ τον ά-
ραδικό χώρο». 

'Ανέφερε κατόπιν »τι «πολυεθνι
κές »ταιρεΐες πού Ιχουν τήν Β5ρα 
τ«υς στίς ΗΠΑ ελέγχουν β-τήν ουσία 
τήν οικονομία τής Δυτικής Ευρώ
πης» 

«Τδ σύνθημα τής Λνβςαρτησίσς, 
τής εθνικής ανεξαρτησίας, συνάχισε, 
δεν είναι σύνθημα απομόνωσης. Εί
ναι απλώς επιταγή γ ι ά Ινα λαό νά 
«νιλέΦι εκείνες τίς; βιοσυνθέσεις καί 
όκείνκς τ (ς δεσμεύσεις στον διεθνή 
χώρο πού προωθούν « é δικά του 
ονμ<*έροντ«. Μ* αυτήν ακριβώς τήν 
ερμηνεία ή Εθνική ανεξαρτησία εί
ναι προϋπόθεση, δηλαδή δρος άναγ· 
κπΐος αλλ' δχ« δΜαια καί «παρκής, 
τόσο γιά τήν λαϊκή κυριαρχία, δσο 
κβί γ ι ά τήν κοινωνική άπβλκυθερω-
ση ένος λαού». 

Κατόπι« ά<να«έρθηκε στό ρόλο τών 
διαρόρων τάξεων- Οδικά γ ι ά τ ί ς 
μ«γαλοαστικές τάζεις τών μικρών χω 
ρών Ηττε, βτι γίνονται δορυφορικές 
τών μητροπολιτικών Καί συνέχισε. 

«Γενικά, μεταβάλλονται σέ συμ
μάχους τής μητροπολιτικής κεφαλαι-
Λκρατίας καί γίνονται φορείς εθνι
κής μβιοβοσίας. Τό ίδιο δμως δέν 
Ισχύει γ ι ά τ ά μικρομεσαία αστικά 
στρώματα, πού Ιδιαίτερο στην περί
οδο αυτή τής παγκόσμιος κρίσης τού 

πταλισμού άντ ι μετ«κτίζουν τήν 4-
ο π ό τά μονοπωλιακά με-

m ι«. Ή μικροαστική τάξη σ' σύ-
-ιά τά Ιστορικό πλαίσια, γίνεται % 
μπορεί νά γίνη σύμμαχος σ' αγώνες 
γ ι ά τήν Ιθν-ική άνοξαρτησία. "Οπως 
κι' αν Εχη τό πράγμα είναι σαφές 
πως στην περίοδο πού »ιβνυουμε, ή 
εθνική απελευθέρωση εδναι δυνατή 
μόνο στό μέτρο πού θά υΐοθετηοή 
ο ό ν στόχος α π ό τ ί ς μή προνομιού
χες τάξεις μιας χώρας πού όνήκβι 
στό περιθώριο τού καπιταλιστικού 
συστήματος. ΟΙ αγώνες γ ι ά τή» ε-
θνική ανεξαρτησία στην περίοδο πού 
διανυουρ« είναι βασικά αγώνες τής 
εργατικής καί τής αγροτικής τά-
ξης yi τήν συμπαράσταση τών μι-
κρερarala» στρωμάτων, τών βιανο-
ουμόνων, τής νεολαίας». 

Ο κ. Α. Παπανδρέου σχετικά μέ 
τά θέρα αυτό κατέληξε: 

«Καί ακριβώς επειδή ή ντόπια με 
γοΑοαστΜκή τάξη είναι ανήμπορος 
καί άμΟιτολλοηττο^όρονος σύμμαχος 
— ατήν καλύτερη Ιστορικά περίπτω
ση — δ έβνικοαπελευβερωτικός α
γώνας, ταυτίζεται μέ τόν αγώνα 
γιά τήν λαϊκή κυριαρχία καί τά· 
σοσιαλιστικό μστασχηματισμό. Αυτή 
είναι καί ή Ιστορική θεμελίωση τοΰ 
τρίπτυχου τού ΠΑΣΟΚ. 'Εθνική *Α-
νοξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία «αί 
κοινωνική «πολονθέρωση». 

Απαντώντας σ τ ό ερώτημα «ν δ 
σοσιαλισμός είναι δυνατός σέ μιά 
χώρα, δ Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ εδοΜ 

«Σέ καθαρά εθνικά πλαίσια είναι 
πραγματώσιμκς μεταβατικές μορφές 
σοσιαλισμού, πού διατρέχουν πάντο
τε τον κίνδυνο κι ά π ' Βξω μά κι' άπή 
μάσα γ ι ά πολινδράμοση προς νέος 
καί άπρόβλοπτες καπιταλιστικές μορ 
φές Γι' βάτα δ αγώνας γιά τον 
σοσιαλισμό oKo» μακροπρόθεσμος 
καί απαιτεί συνοχή επαγρύπνηση καί 
μετά τήν πραγμάτωση του». 

Συνεχίζοντας χαρακτήρισε τήν Ε. 
O.K. «φορέα του μβνβπωλιβπού κβφα-
λαίου ρτόν δυτικοευρωπαϊκό χώρο» 
καί τή σοσιαλδημοκρατία «υπέρμα
χο τού συγχρόνου ίμπεριαλισμού». 

'Αφού πρόβλεοε βτι τώρ« θά πρέ-
«κι νά αναμένεται στη» Ευρώπη ή 

άνοδος τών Χριστιανοδημοκρατικών 
κομμάτων, συνέχισε: 

«Αεύτερο, ή σοσιαλδημοκρατία 
τής Ευρώπης — μέ τή φωτεινή ε
ξαίρεση τής Σκανδιναβίας, μά Ιδιαί
τερα τής Σουηδίας — τάχτηκε πάν
τα στο πλευρό της «μπιριολιστικής 
όπέκτασης τόσο τού δικού της δσο 
καί τού αμερικανικού μονοπωλιακού 
κεφαλαίου καί επικράτησε τους βά
ναυσους άντεπαναστατικους πολέ
μους στην 'Ινδοκίνα καί άλλου. Τρί
το, ή γερμανική σοσιαλδημοκρατ ία, 
«χει πιά μεταδληθή στον κύριο εκ
φραστή τής αμερικάνικης π ο ; 
στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι εξουσι
οδοτημένη νά πέραση τήν π*ντ«γω» 
νική γραμμή σέ κάθε γωνιά τής Η 
πείρου μας Κάτω «π* «ύτές τίς 
συνθήκες, τό ΠΑΣΟΚ πρέπει νά πά> 
ρη ξεκάθαρα θέση απέναντι στ ή ' 
ευρωπαϊκή σοσιολδημοκρατία. Πρέπει 
ταυτόχρονα, νά επιδίωξη την άνάπτυ 
ξη στρνών σχέσεων μέ τά λ ίγ« γνή
σια σοσιαλιστικά κόμματα τής Ευ
ρώπης — Ιδιαίτερα μ' αυτά τής 
Νότι« Εύρωιτης Στό χώρο τής Μέ
σης 'Ανατολής. Στό χώρο τής 'Αφρι
κής, στον αραβικό χώρο γενικώτερα, 
τόσο τό Μπάαθ δσο καί τό Παλαι
στινιακό κίνημα συνδυάζουν τό* α
γώνα γιά τήν εθνική ανεξαρτησία, 
μέ τόν αγώνα γιά τό σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό καί αποτελούν φυσι
κούς πολιτικούς συμμάχους μας». 

ΕΙδικά γιά την 'Ελλάδα 6 κ. Πα
πανδρέου είπε, ότι έλεγχε«αι «οίκο-
νομικά, πολιτικά καί στρατιωτικά 
α π ό τό αμερικανικό, τό δυτικοευρω
παϊκό κεφάλαιο καί τους μηχανι
σμούς τού NATO καί τού Πενταγώ
νου». 

'Αλλά «τό ξεπούλημα τής Κύπρου 
καί ή απειλή στό Aiyaîo Ιθοσε Ινα 
τμήμα τής ελληνικής μεγαλοαστικής 
τάξης γιά πρώτη φορά μπροστά 
σ τ ό αδυσώπητο δήλημμ« — νά συ
νέχιση τήν πολιτική τής υποτέλει
ας στό αμερικάνικο καί δυτικοευρω
παϊκό κεφάλαιο ή νά άκολουθήση δι
κιά της εθνική πολιτική;». 

Ό κ. Α. Παπανδρέου υποστήριξε, 
βτι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες 
«ροής πετρελαίου στην 'Ελλάδα καί 
αυτό δημιουργεί μιά καινούργια κα
τ όστοση «μέ ανυπολόγιστες ακόμη 
προοπτικές γιά τή χώρα μας, καί 
μέ υπολογισμό μεγάλων κερδών γιά 
τόν «ελληνικό καπιταλισμό». 

Καί συνέχισε: 

«Αυτές, ot Ιστορικές εξελίξεις, δί
νουν τή βαθύτερη εξήγηση της προσ
πάθειας τής ελληνικής κυβέρνησης 
*ά προχώρηση σ' δνα κάποιο αναπρο
σανατολισμό τής χώρας. Αυτός δ α
ναπροσανατολισμός περιλαμβάνει τ ή 
φραστική καί πιθανώτατα, προσωρινή 
μόνο αποχώρηση ά π ' τό στρατιωτικό 
τμήμα τού NATO. Περιλαμβάνειέπί-
σης, τό ξεκίνημα — μέ αμφίβολη, 
βέβαια, έκβαση — τών διαπραγμα
τεύσεων γ ι ά τ ίς αμερικάνικες βά
σεις, στην 'Ελλάδα. Περιλαμβάνει, 
τέλος, καί τή διστακτική πορεία 
προς τόν αραβικό χώρο. Ό αναπρο
σανατολισμός αυτός είναι καί αν
τιφατικός και γεμάτος ταλαντεύσεις. 
Είναι αντιφατικός γιατί στηρίζεται 
στ ή σφάλε ρή άποψη πώς ή Ευρωπαϊ
κή Κοινή 'Αγορά αποτελεί εναλλα
κτική λύση γιά τήν 'Ελλάδα. Είναι 
διστακτικός, γιατί τόσο ή διείσδυ
ση τού πολυεθνικού κεφαλαίου στην 
οίκονομία μας καί ή συμμαχία TOU 
μέ σημαντικό τμήμα τής ελληνικής 
μεγαλοαστικής τάξης, δσο καί ή δι-
«ίσδυση τών υπηρεσιών του NATO 
καί τον πενταγώνου στον κρατικά 
μας μηχανισμό, έχουν βαθειές ρίζες. 
Είναι διστακτικός επίσης, γιατί ή 
Τουρκία, έξωπλισμένη ά π τό Πεν
τάγωνο έχει μεταβληθή σέ δύναμη 
κρούσεως γ ι ά τήν όξυπηρέτηση τών 
συμφερόντων του στην 'Ανατολική 
Μεσόγειο καί τή Μέση Ανατολή». 

οΠερνβίμε πραγματικά, δύσκολες ώ
ρες —- καί ν ι ' αυτό κατέχει τό λαό 
μας κάποιο σέος. Αισθάνεται δικαιο
λογημένα ό 'Ελληνας πολίτης, πώε 
πίσω ά π ' τό Κυπριακό, πίσω ά π 
τίς· τουρκικές προκλήσεις στό ΑΙ-
γαιο, υπάρχει τό Πεντάγωνο. Κ Γ Ιχει 
γνωρίσει τήν πραγματική του όψη. 
Γι' αυτό, χρειάζεται συνεχής επα
γρύπνηση, μιά συνεχής ετοιμότητα. 

Μακροπρόθεσμα« δέν είναι Ιστο
ρικά δυνατό νά ψέρη σέ πέρας ή 
ελληνική μεγαλοαστική τάξη τ ό ϊργο 
τής εθνικής μας απελευθέρωσης καί 
νά έγγυηθή τήν εθνική μας ανεξαρ
τησία. ΚΓ αυτό, γιά τους λόγους 
πού ήδη Εχουμε αναφέρει. Τό έργο 
αυτό θά επωμισθούν ol μή προνο
μιούχοι "Ελληνες — ol εργάτες, ο! 
αγρότες, ol βιοτέχνες, ol μισθωτοί, 
ot μικροοπαγγελματιές καί ή νεο
λαία μας. Τό ΠΑΣΟΚ καλείται νά 
διαδραμεντβση σημαντικό, αποφασι
στικό ρόλο στάν αγώνα γιά τήν ε
θνική μας ανεξαρτησία. Γιά μας, δ 
αγώνας αυτός ταυτίζεται μέ τόν πο
λιτικό αγώνα γ ι ά τήν αδέσμευτη λα· 

κυριαρχία καί τήν κοινωνική α
τού έργαζόμονου Ελλη-

ΤΑΠΑ 
Zwéycta tVrro την In σιλίδα 
Βαλτική καί τή Μαύρη θάλασσα. 
Κι' άν θέλουν νά γίνουν θαλάσσια 
δύναμη, γιατί δχι;» 

Ό Στάλιν γιά τόν 
θάνατο του 

"Οταν δ Βρεταννός πρωθυπουρ 
γός Βλεγκ κάποια πετυχημένη φρά
ση, έγραφε αργότερα στά άπομνη 
μονούματά του ό λόρδος Μόρον, τ«ί 
ορεσκ πολύ νά τήν έπανολαμβάνη m 
θε τόσο. Καί φαίνεται πώς δ Σ/τ 
λιν μέ Τσώρτσιλ τά πήγαν 
καλά τή μέρα δχοίνη. 'Ιδιαίτερο 
μάλιστα δτσν δ Βρεταννός πρωθυ 
πουργός συμφώνησα μέ τόν f ' 
ηγέτη πώς ol Γερμανοί δεν 
πτύσσουν πρωτοβουλία σκέψης. 

«ΓΟταν εγώ είπα πώς ol Γιρμ: 
νοί θυμίζουν πρόβατα», συνέχισε 
Τσώρτσιλ, «δ Στάλιν μού 
θηκε Ινα περιστατικό μέ βιακόσι 
Γερμανούς κομμουνιστές. Είχαν 
θηλωθή δυο ολόκληρες ώρες σ' Ι 
σιδηροδρομικά σταθμό διότι δέν 
πήρχε κανένας α τ ό σημείο δλργχ 
γ ι ά νά βή τά είσιτήριά τους»_ 
πρωθυπουργός χαμογέλασε. « " " 
βέν μπόρεσαν να φθάσουν στ ή 
κέντρωσή τους». Κι' δ Τσώρτσι 
συνέχισε: 

« Ό Στάλι» είπ« ακόμη πως 
κόσμος στ ή Δύση αναρωτιέται 
θά γίνη στη χύρα του μετά τ ό 
νατό του. "Ολα οΤχσν τακτσποΐϊ 
Ετχε αναδείξει ανθρώπους καλούς 
Ικανούς, πού ήταν έτοιμοι νά 
ρουν τή θέση του. Κι' ή Ρωσι 
πολιτικά δέν επρόκειτο νά άλλος" 
μετά τον θάνατο του». 

Κι' δ Τσώρτσιλ μέ αυτά τά λ 
γ ι « ΐίύρφικττ τή ματιά του σ τ ό χ 
λί «Νομίζω», είπε, «πως δ Στόλι 
προσπαθεί δσο μπορεί νά αάτί 
ρηγορηθή». 
«, 'Οκτώ σχόδόν χρόνια αργότερα 
Στάλιν πέθαινε. Στά Ενδεκα χρόνι 
άπό τό θάνατο του ό^ποκαθηλωνάταν 
γκρεμιζόταν α π ό τ ό βάθρο τοΰ Πα
τέρα τών Λαών, άπομυβοποιόταν, 
προπηλακιζόταν νεκρός άπό τους 4-
πιγάνους του ΟΙ «καλοί καί Ικα
νοί» διάβοχοί του αποδείχνονταν α
νίκανοι καί νά κρατηθούν ακόμη στίς 
θέσεις, πού τους είχε ανεβάσει. Τί 
τραγική αρωνεία! 

ΟΙ επαγγελματίες 
της Διασκέψεως 

. . . Τδ πρωί τής επομένης ol «εέ· 
δικοί», ο! δπαγγελματίε.ς τών δισ-
σπέψκων, υπουργοί 'Εξωτερικών καί 
κάθε λογής βοηθοί τους, évoortow-
μπώνονταν. 'Επιτροπές καί ύπαε-
m τροπές μοιράζονταν τά διάφορα 
ψλόγοντβ θέματα τής διασκέψεως. 


